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Μανιφέστο (Ελληνικά)

Η Ηδονιστική Διεθνή

Επιδιώκουμε την χαρά, την ευχαρίστηση, την ευτυχία και έναν τρόπο ζωής βασισμένο
στην αυτοδιεύθυνση όλων.

Προσβλέπουμε στον ηδονισμό μια δυνατότητα υπέρβασης της καθημερινότητας και
των υφιστάμενων συνθηκών, και όχι την ασυνείδητη και υλιστική διασκέδαση.

Πιστεύουμε ότι ηδονισμός δεν είναι οργάνωση ή κόμμα, αλλά μια ιδέα η
πραγματοποίηση της οποίας είναι ευθύνη όλων. Η καθεμία και ο καθένας είναι
υπεύθυνος για τη δράση της/ του. Οι ηδονιστές οργανώνονται πολύμορφα
προκειμένου να προβούν σε συγκεκριμένες ή τυχαίες ενέργειες.

Αναγνωρίζουμε ότι ο δρόμος προς την ευτυχισμένη ζωή είναι δαιδαλώδης και
δύσκολος. Δεν υπάρχει πάντα μια απλή, μοναδική λύση, αλλά πολλές. Παντού νέες
ιδεές γεννιούνται στα μυαλά των ανθρώπων. Δεν χρειαζόμαστε ιδεολογία,
μεγαλεπίβολα σχέδια, σοφούς προέδρους ή ηγέτες παρά μόνο μια διαδίκασία να
ανακτήσουμε συνείδηση συλλογικά και να συνδημιουργήσουμε ο καθένας και η
καθεμία ιδέες και δράσεις.

Δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πως θα πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά
πιστεύουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει προκειμένου όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν
την ελευθερία και την ευτυχία.

Είμαστε σίγουροι ότι η πολιτική συμμετοχή και δράση μπορεί να είναι διασκέδαση.
Όπου ξεκινάει η ιεραρχία σταματάει η χαρά και όπου σταματάει η χαρά ξεκινάει η
ιεραρχία.
Θέλουμε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία θα επιτρέψει σε όλους και όλες μας να
ζήσουν ελεύθεροι από την ανάγκη για εργασία, αφήνοντας την ανθρωπότητα να
αφοσιωθεί στην τέχνη και την δημιουργία όμορφων καταστάσεων.

Στηριζόμαστε στην συνεργασία και στην ελεύθερη κοινωνία ατόμων με ίσα
δικαιώματα.

Πιστεύουμε ότι ακόμη και η μικρή πρόοδος προς τους στόχους του ηδονισμού
αντιπροσωπεύει βελτίωση σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση. Κάθε βήμα
δημιουργεί τις συνθήκες για περεταίρω πρόοδο.

Επιδιώκουμε και δημιουργούμε προσωρινές ηδονιστικές ζώνες και καταστάσεις που
επιτρέπουν την ανάπτυξη των ιδεών μας και την επίτευξη των στόχων μας.

Πιστεύουμε στην ελφρότητα. Μόνο η ελαφρότητα μπορεί να μας αποτρέψει από το
να πάρουμε τους εαυτούς μας υπερβολικά σοβαρά.

Τα χρώματα που μας αντιπροσωπεύουν είναι το ροζ, το μαύρο, το χρυσό, το ασημί
και το λευκό.

Θέλουμε χαρούμενη ενότητα, αναρχία, Επικούριες Ιδέες, πολύμορφη χαρά,
αισθαντικότητα, διασκέδαση, φιλία, δικαιοσύνη, ανεκτικότητα, ελευθερία, ελεύθερη
σεξουαλικότητα, ειρήνη, ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, στις τέχνες, μία
κοσμοπολιτική ύπαρξη, και έναν κόσμο χωρίς σύνορα και διακρίσεις, καθώς και
ότιδήποτε όμορφο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.

Επιθυμούμε τη χαρά, την ελευθερία, τα πάντα!

 
Οι δυνατότητες πειραματισμού στο πεδίο των ιδεών είναι ανεξαντλητες. Ας κάνουμε

αυτό που θέλουμε και όχι αυτό που 'πρέπει'.


